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دشار داؤف سدنهملا تاركذم ((نم

لوانتأ ىقاروأ نيب ىبتكم بناج ب سلجأ یدرفمب ىتفرغ لخاد انأاآلن
یلإ ىسأرب ئامال ىتراجيس نم اسافنأ طقتل وأ هنخاسلا ىتوهق نم ةفشر
ًارظتنم ائيش ف ائيش وتيالىش ىفنأو ىمف ئنم طبب يلقالمثأرفز فلخلا

مث ةدوع بال ةايحلا كلت اهيف قرافأ فوس ىتلا ةظحللا كلت رظتنأ توملا
ىلإاألدب ميحجلا كلذ نم حاترأ

نو كأ نأ ىفيلكت متي نأ ىبنذ نكي ،مل ةليل لك ىننوبذعيل يستالنول مهنأ
باذعلا ضرأ ) عورشملا كلذ ذيفنت ىلع افرشم )

ذيفنت انأدب نأ ذنم ثدح ام لك مكل درسأ ةيلا تلا تاحفصلا ىف ىنوعد طقف
نوعلملا عورشملا كلذ



األلو) لصفلا )

( ةفرغلا )

التو واقملا لا معأ ىف ةصصختملا ةيسدنهلا تاكرشلا ىدحأ تماق نأ ذنم یتصق دبتأ
ىف اديدحت ) ةرهاقلا ىف ةديدج ةينكس ةنيدم ءاشنأ عورشمل طيطختلا أدبب تاراقعلا

لمعل نيسدنهملا و ءاربخلا نم ةعومجمب ةكرشلا تناعتسأ )ودق ةديدجلا رصم ةنيدم

ىندملا سدنهملا انأ ىفيلكتب اضيأ تماق و ةنيدملا ءاشنإ و ذيفنتل لاالةمز تاساردلا لك
ب ةصاخلا ريراقتلا ةباتك و عورشملا نع ال وئسم و افرشم نوكأ نأب دشار داؤف

ءاشنإ و ذيفنتل لا معلا و نيينفلا و نيسدنهملا نم ادج ريبك مقاط فيلكت ومت عورشملا
ىلا وح قمعل لصت قافنأ رفح لا معأب لا معلا وأدب ذيفنتلا ءدب دعوم ءاج و ةنيدملا

و ءابرهك نم ةفلتخملا ةماعلا قفارملا تاكبش لمعل كلذ و ضر األ تحت ارتم نور شع
ثال ىلا وح رورم دعب رفحلا تايلمع ذيفنتب لا معلا أدب نأ دعب نكل و اذكه و هايم و زاغ

لمعلا مقاط عيمج انأو نا ثيح ةموهفم ريغ و ةبيرغ ارومأ ثدحت تأدب تاعاس ث
راتمأ ةتس قمعل تلصو امدنع ةأجف تلطعت دق رفحلا تانيكام عيمج نأب اعيمج انئجافت

نأ اهنكمي اهنأ ةجردل ةيوق و ةميلس تناك رفحلا تانيكام نأ ملعلا عم ضر األ تحت
اديج اهصحف دقمت تانيكاملا هذه و ضر األ تحت ارتم ثالنيث ىلأ لصت قامع أل رفحت

راضحأب ترمأ ،، مادختس لأل ةحلا وص ةميلس اهنأ نم دكأتلل كلذ و اهمادختسأ لبق
معلا نأ ثيح ةأجافملا تناك وانه اديج رفحلا تانيكام اوصحفي ىكل ةنايصلا معلا
، الاهح صأ نكمي وال تةفلا اهئازجأ نم اضعب رفحلا تانيكام نأ اوظح ال ةنايصلا

انجايتحأ بلط عم ةكرشلا ةرادإ ىلإ ىسفنب تلسرأ و رفحلا تانيكام نع اريرقت تبتك
ىف نيلماعلا لكل ةزاجأ مويلا ىطعت نأ ةكرشلا ةرادإ تررقف ىرخأ رفح تانيكامل
رفح تانيكام مهل رفاوتتس و ىلا تلا مويلا حابص يف لمعلا نولمكتسي و عورشملا ذيفنت

تانيكام اضيأ نكل و رفحلا تايلمع نولمكتسي لا معلا داع و حابصلا ءاج ،،، ةديدج
وماق ضر األ تحت ارتم رشع ثالةث قمعل تلصو نأ دعب ةأجف تلطعت ةديدجلا رفحلا

تانيكاملا لطع ببس سفن وه لطعلا ببس نأ نيبت تانيكاملا صحفب ةنايصلا معلا
عمسان اهنيح و ثدح امم ةريح ىف نيلماعلا عيمج انأو ينلعج ام واذه ةقباسلا رفحلا
ام اعون ةريبك ةوجف ةحتف اوأر و توصلا ناكمل عيمجلا هبتنأ ، مطحتي ام ئش توص
انلك و ةديدشلا ةريحلا و لوهذلا نم حةلا انتباصأ ، اهرفح مت ىتلا قافن األ دحأ رادج ىف
لا معلا نم ةسمخ عوطت ؟؟، اهلخاد ىف اذام و ةبيرغلا ةوجفلا هذه ام ةريح يف لئاستن

ةريصق ةرتفب اولخد نأ دعب و اهلخاد نمكي اذام عيلمل ةوجفلا كلت اولخدي نأ ورقار
ألىر مهعم لخدأ نأ ىنم بلطا و یوحن نيلورهم ىلإ اوداع و نيعرسم اوجرخ



لا معلا ضعب ىعم و ةوجفلا كلت تلخد ،،، ةبيرغلا ةوجفلا كلت لخاد ىف ام ىسفنب
اهيف ناك و ةريغص ةفرغب نوكي ام هبشأ ناكم اهتياهن ىف ناك و ةليوط تسيل ةوجف
بهذلا نم ةعونصم اهعيمج و ادج مجحلا ةريغص يرخأ و مجحلا ةريبك ليثامت

،، ةموهفم ريغ ةيفولغوريه تاباتك و ةينوعرف شوقن اهيلع اهناردج تناك و صلا خلا
وأدب مامتهأ يأ اهل ىطع وملن ةموهفم ريغلا تاباتكلا و شوقنلا كلتل دحأ ثرتكي مل

ليثامتلا نم ةنكمم ةيمك ربكأ نوعمجيس فيك نوركفي و نوعمطي نيلماعلا ضعب
اآلنو هارأ امم ةريحلا و ةشهدلا ىنتباصأ نكل و دحأ مهاري نأ نود ةريغصلا بهذلا
هذه اوكرتي نأب نيلماعلا عيمج ترمأ ،،اف ررقأ نأ يلع اذام و لعفأ اذام العأمل

نما اوبرتقي وال اهو برتقي ال ونأ ةيوق ةيبشخ حاولأب ةفرغلا هذه اوقلغي ونأ ليثامتلا
ةرادإ ىلإ هتلسرأ و رفحلا تانيكام لطعت نع اريرقت تبتك و اهقوف ىتلا ضر أل
ناك و ةبيرغلا ةينوعرفلا ةفرغلا كلت نع ئش يأ ريرقتلا يف بتكأ مل ينكل و ةكرشلا
ىلإ اندلخ و ءاسملا ءاج ،، عورشملا ذيفنت عقوم ىف ًاعيمج ثكمن نأب ةكرشلا ةرادإ در
لخاد ىوس للست نأي ىلع اقفتأ دق اناك فسوي و دمحأ امه نيلماعلا نم نينثأ ادع مونلا

و دعب اميف مهعيب ال واحي و ةريغصلا ةيبهذلا ليثامتلا نم امهنكمي ام اقرسي ىكل ةفرغلا
فسوي كلذك و نيريغص نيلا ثمت دمحأ دخأ و ةفرغلا كلت فسوي و دمحأ لخد لعفلا ب

ىف كرحتت ةيئرم ريغ و وهالةيم داسجأ كانه نأب رعشي فسوي أدب نكل و اضيأ
وإ حاهلا ىف األةنام اوكرتأ هل لوقت ام اعون ةحضاو ريغ تاسمه عمسي وأدب ةفرغلا

هباتني ووه فسوي خرصف ةفرغلا نم برتقي نم لكب و امكب ىحضنس و نوبذعتتس ال
ووه فسوي هيلع بيجأ هباف اذام هلأس و دمحأ هليمز هل هبتنأ ، ةدشب عزفلا و فوخلا
اآلنو جرخن نأ بجي انب ايه دمحأ هل قفلا ئش ال ئش هلال وقلا فوخلا نم فجتري
داع و فسوي و دمحأ جرخ و اهعيبل بسانملا تقولا ىتأي نأ ىلإ ليثامتلا هذه ىفخن
مويلا حابص ءاج نأ ىلإ قيمع مون ىف امهنم لك لخد و همون ناكم ىلإ امهنم لك
مهل ىقبت ام اولمكي ىكل لا معلا عمجأ تأدب و ةديدجلا رفحلا تانيكام تءاج و ىلا تلا
دق دمحأ نأ انظ هيف كشي وأدب دوجوم ريغ دمحأ نأ فسوي والظح رفحلا تايلمع نم
دوجو تظح ال نكل و رفحلا ىف مهلمع نولمكتسي لا معلا ،أدب بره و ليثامتلا قرس

لاو معلا ضعب تعمجف اهلخاد نم ىتأي ةبيرغلا ةفرغلا كلتل ةيدؤملا ةوجفلا دنع ءامد
دشأ ههجو ىلع و عشب لكشب ةعطقتم الوثجهنم وتقم دمحأ لماعلا انيأر و ةفرغلا انلخد

" لوقت ءامدلا ب ةبوتكم ةلمج ةفرغلا ناردج دحأ ىلع انيأر و عزفلا و فوخلا تام عال

" اعيمج نوتومتس وإال تقرس ىتلا األةنام اوديعأ

( ىناثلا لصفلا )



( ةنعل )

ةميرجلا كلت تثدح فيك لئاستأ وانأ ةثراكلا كلت نم لوهذلا نم ميألمهحةلا عيمجلا
؟؟و اذه لعف ؟؟ونم شدخ ىأ اهب سيل و ةميلس ةوجفلا قلغت ىتلا ةيبشخلا حاول واأل

تأدب و لومحملا يفتاه تجرخأ ؟؟ ةيفولغوريهلا تاباتكلا و ةينوعرفلا شوقنلا هذه ام
تغلبأ ،، ةموهفم ريغلا ةيفولغوريهلا تاباتكلا و ةينوعرفلا شوقنلا كلت لك روصأ

لمع ةباصأ ببسب ىفوت هنأ تربتعأ ةكرشلا ةرادإ و دمحأ لماعلا لتقمب ةكرشلا ةرادأ
ءازعلا ءانثأ تأدب دمحأ لماعلا ةجوز نكل و مايأ خالل ىف ءازعلا و نفدلا لمع ومت

حأالاهم ىف اهنأ لوقت و ةفيخم حأالم اهدراطت تأدب اهجوز ىفوت نأ ذنم اهنأ لوقت
ال ىه و سماد وظالم فيثك بابض ميألاه ءادرج ءارحص ىف اهسفن ىرت اهنأ
نع ةرابع ةفيخم تانئاك رهظت الم ظلا و بابضلا اذه طسو وىف كرحتت نا اهنكمي
" اهل لوقت و ةفيخم تاوصأب اهعم ملكتت ةحضاو مالحم اهل تسيل ناخدلا نم فايطأ

ةجوز كلاالمنم اذه تعمس نأ "،دعب ميحجلا ةهجاومل اودعتسأ .. انملا ع متمحتقأ دقل

اهب اهيف رفحلا ب موقن ىتلا ضر األ كلت نأ كشأ ام اعون تأدب ىفوت ىذلا دمحأ لماعلا
ىف يلمع ذيفنت لمكتس أل تدع و رثكأ سيل كش درجم هتربتعأ ينكل و موهفم ريغ رس
دق نيلماعلا عيمج و ءوده ىف دمحأ لماعلا ةافو دعب لماك عوبسأ ىضم ،،، عورشملا
لمع ىف اوأدب و ةبيرغلا ةفرغلا كلت نع اديعب رخا هاجتاب رفحلا تايلمع نم اوهتنأ
موي ءاج نأ ىلأ اذكه و هايم و ءابرهك و زاغ نم ةماعلا قفارملا تاكبش الت يصوت
هنكل و هءافتخأ ببسل متهي مل هنكل لاو معلا دحأ ءافتخأ فسوي لماعلا والظح ديدج

و هلمعب ال غشنم ناك امنيب و دمحأ وهو اهقرس ىتلا ليثامتلا تفتخأ نيأ لأستي لا زام
نوكتس وإال األةنام دعأ هل" لوقي هنذأ ىلأ للستي سمه توص عمسي أدب الهت ؤاستب

اذام ؟و ملكتي ىذلا ؟نم تنأ "نم عىلا توصب وقلا فسوي عزفف " نابرقلا تنأ

هب؟ اذام مهدحأ هلأس و بارغتسأب لمعلا ىف مزالهء هل هبتنأ ؟" األةنام دعأب دصقت

ةافو دعب ارخؤم هلاالسو ضعب ىنتباصأ و قهرم ىننأ ودبي ئش ال فسوي مهل قفلا
ىب اولغش فالتن رثكأ سيل ىفاألرم ام لك اذه نأ ودبي و زيزعلا يقيدص يليمز دمحأ

و هلمع ىلإ مهنم لك داع ، نوقلقت فال لضفأ هللا نذأب نوكأس و ىرم أل اومتهت وال
مهنمف ةبيرغلا ليثامتلا ةفرغ اوفشتكأ نأ ذنم ةصاخ و فسوي مهليمز ىلع نوقلق مهنكل
ىلإ نيلماعلا لك دعتسأ و ليللا ءاج ، مئان ووه فيخم توصب ثدحتي هعمس نم
تأدب "دقل يل لوقي سمه توص ىلع تظقيتسأ ليللا فصتنم دعب ،،، مونلل دولخلا

؟ تنأ نم لئاستأ و فوخلا نم فجترأ تأدب " روشأ ميظعلا كلملا ماقتنأ أدب دقل ةنعللا

ائيش دجتس و ةفرغلا ىلأ بهذأ يل لوقي ىلخادب ئشب ترعش ىنكل ؟و ملكتي ىذلا نم



و ةفرغلا دست تناك ىتلا ةريبكلا ةيبشخلا حاول األ دجأ ومل ةفرغلا كلت ىلأ تبهذ ام،،
و ةراذغب همف نم رمه نت ءامدلا و ةفرغلا فقس ىلع اقونشم فسوي لماعلا تدجو
ب ةقصتلم هنطب و هنطب نم اقلعم و اتيم ( ةرتف ذنم ىفتخأ دق ناك ىذلا ) نسح لماعلا

ةراذغب همف نم رمهن ت ءامدلا و ةجرد نونامث و ةئام ةفوفلم و ةروسكم هتبقر و فقسلا
یقيدص ىلإ تبهذ و ةدشب فوخلا نم فجترأ وانأ اعرسم ةفرغلا نم تجرخ ،،

،، ىرخأ ةرم ةفرغلا كلت ىلإ ىعم ىتأي هنم بلطأ و همون نم هظقوأ فسوي سدنهملا
ةرم ةفرغلا كلت ىعم لخدي نأ ررقف هتيأر وام ثدح امع هتربخأ و فيرش ظقيتسأ
نسح لماعلا نام ثج دجن ومل فسوي لماعلا نام ثج دجن مل انلخد امدنع نكل و ىرخأ
بناجب ءامدلا ب تبتك ةلمج كانه تناك و ضر األ ىلع ةراذغب مهءامد اندجو لب اضيأ

طاملا مهب ىحضنس ىرخأ حاورأ ةسمخ " ةيفولغوريهلا تاباتكلا و ةينوعرفلا شوقنلا

ولك تقو لك ىف توملا نونمتتس نامأ ىف اوشيعت ونماآلننل انضرأ متمحتقأ
ةفرغلا كلت نم فيرش انأو تجرخ ،،" روش أ ميظعلا كلملا ماقتنأ أدب دقل ةظحل

انه؟وام ترفح اذامل ؟و ةفرغلا هذه ام لئاستن ؟و لعفنس اذام ىردن وال ةنوعلملا
امدنع و ىلا تلا مويلا حابص ىتح نيظقيتسم لظن نأ فيرش انأو تررق ؟،، اهرس وه

اوتام نيذلا ثلاالةث لا معلا نع مهلأسأنس لا معلا ظقتسي



( ثلا ثلا لصفلا )

( ليللا رئاز )

اضيأ مهعم وانأ ةفيفخ راطفإ ةدئامل نودعتسي لا معلا لك وأدب ديدج موي سمش تغزب
و فسوي و دمحأ ) اوتام نيذلا لا معلا نع مهلأسأ تأدب راطف اإل ماعط انلوانت ءانثأ و

أدب ،، مهتافو لبق ام ئش مهباصأ وأ ةبارغب نوفرصتي اوأدب اوناك اذإ ام نع ( نسح

أدب قوزرم همسأ لا معلا دحأ نكل و بارغتسأب األرخ ىلإ رظني مهنم لك لا معلا
تنك " ةنوعلملا ةفرغلا كلت هيف انفشتكأ ىذلا مويلا كلذ ءاسم يف هنأ لوقي و ینثدحي

نم اكهنم تنك و اهتقو رفحلا ب ةصاخلا االمعلا ضعب ببسب ىمون دعوم نع ترخأت
هبشي ابيرغ انئاك تيأر یدرفمب اهب أدلخ يتلا ةميخلا ىلإ تبهذ امدنع و بعتلا ةدش
ىف نئاكلا كلذ فقو هنم تبرتقأ امدنع و يمون ناكم ىف سلجي ناك ام اعون رشبلا
ملعأ ال ةديدش ةرارح ب رعشأ تأدب ةأجف و امحفتم و اقرتحم ودبي هدسج ناك و هناكم
ةرارحلا ةدش نم قرتحأس تنك يننا ةجردل ادج ةديدش ةرارح تناك و تثعبنأ نيأ نم
متمحتقأ طاملا مهب ىحضنس حاورأ ةسمخ -- يل وقلا ملكتي بيرغلا نئاكلا كلذ وأدب

يتعاس يف ترظن كلذ دعب مث امامت ىفتخأ و نئاكلا كلذ جرخ كلذ --ودعب انضرأ

كلذ دعب الةمث صلا تقو ناح ىلإ اظقيتسم تيقب رجفلا نم برتقأ دق تقولا تدجوف
لماعلا اضيأ "،،وأدب دمحأ لماعلا ةافو نم ةيادب ةضماغلا توملا ثداوح تأدب

قيمع مونب نودلخ ي نيلماعلا عيمج و ليللا ىتأي ناك امدنع " لوقي و يكحي ىفطصم

و ايسيطانغم امونم هنأك ودبي ناك هنكل و همون نم ظقيتسي فسوي لماعلا يرأ تنك
مث ةطيسب قئاقد ةدعل اهمامأ افقاو لظي ناك لب اهلخدي ال هنكل و ةفرغلا كلت ىلإ بهذي
ناك هيلع يدانأ و هنم برتقأ امدنع و ةديدش ةعرسب ضر يفاأل هيديب رفحي كلذ دعب
لوحتي هينيع نول و ةطيسب ةلهول يل رظني ريصق تقو دعب هنكل و ةيادبلا يلف تفتلي ال
متحتقأ متلخد -- ادبأ هتوص سيل فيخم توصب يل لوقي و امامت ضيب األ نوللا ىلإ

نم همون ىلإ دوعي و هتميخ ناكم ىلإ دوعي مث فقي كلذ --ودعب سادق األ سدق متسند

ركذي ال هنا يل لوقيف هلعفي ناك ام نع هلأسأ ىلا تلا مويلا حابص ىف هارأ امدنع و ديدج
ةرادإ عم ملكتأ نأ تررق لا معلا امقهلا تعمس نأ دعب ،،" هلعفي ناك ام نم ئش يأ

انلمكتسأ اذإ اننأ ودبي ألهن ايئاهن هيغلن و عورشملا اذه يف لمعلا فقوتي يكل ةكرشلا
ةرادإ ريدم رينم سدنهملا نكل ،،و اعيمج تومن فوس عورشملا كلذ يف لمعلا

اذه ذفنن ىكل ةلئاط ومأاال انقفنأ "دقل ةداح توص ةربنب ئاقال اذهاألرم ضفر ةكرشلا

سيلف عورشملا اذه ذيفنت عباتت ةيمسرلا و ةريبكلا تاهجلا نم ديدعلا كانه و عورشملا



فيك " ةيدحب هل تلوقف "!! عورشملا اذه فقونس اوتام دق معلا نأثالةث درجمل

هربتعا و مامتها يأ كلالىم ىطعي "مل اآلن؟؟ هتيكح ام لك دعب لمعلا لمكنس

ناك ،،، لمعلا نم نيموي ةزاجأ ذخأ نأ تررقف كالهم ىلع اممصم لظ و فيراخت
ءاسم ءاج امدنع نكل ايداع ميرك وأينب ءافص يتجوز انأو ىعم ةزاج ىفاإل موي لوأ
ىلإ بهذأ كلذ دعب مث یتيحل قلحأ و يهجو لس تغأ ىكل مامحلا يلا تبهذ مويلا كلذ
تقلغأ و ةأجف ةفرغلا باب قلغأ و ءابرهكلا تعطقنأ ی تفرغ تلخد نأ دعب یت، فرغ
ترعش ةرارحلا كلت ةدش نم ةفرغلا ئلمت ةديدش ةرارحب رعشأ تأدب و ذفاونلا عيمج
فصتنم ويف رمحأ ءوض طئاحلا يلع ةقلعملا ةآرملا نم ثعبني وأدب قرتحأس يننأب

كلذ هنأ اودبي امامت يوطال و امحفتم و اقرتحم ودبي هدسج بيرغ نئاك رهظي ةآرملا
نم فجترأ وانأ نئاكلا كلذل لوقأ تأدب ، طبضلا ب قوزرم لماعلا هفصو ىذلا نئاكلا
؟؟" كلتاألةنام يه ؟وام باألنماقت هدصقت يذلا ؟وام ينم هديرت ىذلا "ام فوخلا

لماعلا ىلإ امامت لوحت نأ يلإ ريغتت تأدب هحم مال نكل و دري مل نئاكلا كلذ نكل
يلع يقب و ةديدش ةرازغب ءامدلا رمهني و ةهوشم هدسج و ههجو مالحم نكل و فسوي
تداع كلذ ودعب ئش لك هعم ىفتخا و امامت يفتخأ مث ةطيسب قئاقد عضبل كلت هتئيه
ينعمسي ألدح جاتحأ يننكل هلعفأ نأ بجي يذلا ام ملعأ وال قلقلا ب ترعش ، ءابرهكلا

و ثدح ام لك اهل تيكح ،، ثدح ام لك ءافص يتجوزل يكحأ نا تررقف ينمهفي و
ديرأ " يل نمكالىمقتلا تيهتنأ نأ امودعب اعون هتيكح ام نم كابتر األ اهيلع ادب

اريثك لزنملا نع تبغ و عورشملا كلذ يف لمعت تأدب نأ --ذنم ارمأ كل ىكحأ نأ

اوأدب ةسردملا يف ومزالهء موهفم ريغ ارومأ ىكحي و ةبارغب فرصتي ميرك كنبأ أدب
ارخؤم اهمسري أدب ىتلا تاموسرلا و مهل هيكحي ام ببسب هنوبنجتي و هنع نودعتبي

لبق ايموي هترايزل يتأي ةنعارفلا و كولملا مالسب يدتري ابيرغ اصخش نأب لوقي رمع
صخشلا كلذ يل فصي نأ هنم تبلط ، اهمهفأ تسل انأ اصصق هل يكحي و ماني نأ

، بيرغلا صخشلا كلذ اهيف مسر دق ناك ةقرو اهنم جرخأ و ةيسردملا هتبيقح حتفف
و تداع مث تاظحلل ءافص تجرخ ،" ةقرولا كلت كل رضح أل بهذأس ةظحل رظتنأ

نكل و ةنعارفلا هبشي صخشل ةمسر تناك اهيف ترظن و اهنم اهتذخأ ةقرو اهعم
يلع ةقلعملا ةآرملا يف هتيأر ىذلا نئاكلا كلذ نممالحم ادج ةبيرق هحم مال ليصافت
ىلإ بهذأ نأ تررقف هوركم ينبأ باصي نأ يشخأ و ةريح انأاآلنيف ،، طئاحلا
هظفحي و هيمحي هللانأ توعد و هتلبق ريغص مالك هنأك امئان هتدجو نئمطأ و هتفرغ

يكل هعم ثدحتأس يلا تلا مويلا حابص ويف مونلل أدلخ يكل يتفرغ ىلإ تدع ءودهب مث
نوعلملا نئاكلا كلذ هل هاكح ام يل يكحي



( عبارلا لصفلا )

ةلا) (سر

اهتداعك ةذيذل و ةفيفخ روطف ةبجو تدعأ ءافص يتجوز و ديدج موي حابص ءاج اهدق
ريغص مالك هنأك و ودبي امئان ناك ، هيلع نئمطأ يكل ميرك ةفرغ ىلإ تبهذ ،وانأ
هروطف هبجو نم ىهتنأ نأ دعب مث هروطف هبجو لوانتي يكل فطلب همون نم هتظقيأ

و ينباجأف ةليل لك هروزي يذلا نوعلملا نئاكلا كلذ هل هيكحي ناك ام نع هلأسأ تأدب
يتأي يخيلا قيدص "هنأ يل قلا فوخلا وأ قلقلا نم عون يأ نكي مل هتباجأ نكل

دحأ نم كلملا كلذ ناك و ةنعارفلا كولم دحأ نع اصصق يكحي و ايموي يترايزل
حابص وىف ايعيبط و ايداع مويلا رم ،، ةديفم ريغ ليصافت "و ةعبارلا ةرس األ كولم

ام دعب فسوي لماعلا تاودأ لخاد ثحب نأأ تررق و لمعلا ىلإ تدع هيلي يذلا مويلا
بوتكم ةقرو و فيثك يرشب رعشب ىطغم ارجح اهيف تدجو و ةليللا كلت يف يل ثدح

كلت تحتف ،" هسفنب اهأرقي داؤف سدنهملا اهملتسي نأ بجي ةقرولا هذه " اهيلع

يديس مكلاآلن" هأرقأس وام فسوي لماعلا نم افارتعا اهيف ابوتكم ناك و ةقرولا

هقحتسأ ام هجاوأ يننأ و تم يننأ ملعأ ـف ةلا سرلا هذه كيلإ تلصو اذإ داؤف سدنهملا
انأو تركف ةنوعلملا ةفرغلا كلت انفشتكأ نأ ذنم ،، هتلعف وام يعمطل ةجيتن باذعلا نم

لعفلا وب القح تقو يف اهعيبن و ةريغصلا ليثامتلا نم اضعب ذخأن نأ دمحأ يقيدص
يدؤت يتلا ةوجفلا دست تناك يتلا ةيبشخلا حاول ،األ ةفرغلا كلت ىلإ انبهذ ءاسملا يف
ليثامتلا نم اضعب انذخأ و ةفرغلا انلخد و كلذل متهن مل ةدوجوم نكت مل ةفرغلا كلت ىلإ

انليمز عم قافت ارسباأل اهعيبي يكل اهانقرس يتلا ليثامتلا لك ذخأ دمحأ نكل و ةريغصلا
،، األراث بيرهت لا معأ يف نولماعتي نيذلا نم سانلا ضعب فرعي نسح ألن نسح

ببصتي أدب نأ تظح ال يننكل و ةنوعلملا ةفرغلا كلت نم انجرخ نأ دعب نسح عم انقفتأ
هتلأسف ضرم يأب اباصم نكي مل هنأ عم هملؤي هعارذ وأدب موهفم ريغ لكشب اقرع

األرمو كلذ تلهاجت ، رثكأ سيل لمعلا نم اقهرم اودبي هنأب ينباجأف ؟ هباصأ اذام
يتلا ةعشبلا ةقيرطلا هلو ثدح ام انلك انيأر مويلا حابص ويف مونلل دلخأ یكل تدع
اهناكم يف اهدجي مل هنأب يل قفلا ليثامتلا نع نسح لماعلا انيلمز تلأسف ، اهب لتق

ادج ةديدش ةرارح هنم ثعبنت قرتحملا دامرلا نم ةموك اهناكم دجو لب هيف اهئبخ يذلا
نوكيس وإال األةنام اوديعأ - لوقي ينذأ یلإ للستي سمه توص عمسأ تأدب مث

اننأ انررقف هلعفن نأ بجي يذلا ام فرعن نكن -،مل هنيعب ميحجلا وه مكريصم

لك بهذ و ليللا لح امدنع ،، ةنوعلملا ةفرغلا كلت لخدنس ءاسملا ويف انلمع لمكنس
مل ةيبشخلا حاول األ ةداعلا وك ةفرغلا كلت ىلإ نسح انأو تبهذ همون ناكم ىلا نيلماعلا



ةبيرلا و ةشهدلا ب ينباصأ ىذلا األرم اهانذخأ ىتلا ليثامتلا دجن مل انلخد ، ةدوجوم نكت
نكل ؟)و ليثامتلا كلت تفتخأ ؟ونيأ ثدحي يذلا اذه (ام يسفن يف لئاسأ ينلعج و

نأ انلواح ، لبق نم هارن مل باب ةفرغلا ضرأ يف اندجو اننأ نسح انأو يهابتنأ تفل
ادجو يقثال ناك ألهن عطتسن مل اننكل و هدعب دجوي يذلا ام فرعن يكل بابلا كلذ حتفن

ريسكتلا تاودأ ضعب انرضحأف بابلا كلذ لفق رسكن نأ انررقف ديدش ماكحإب اقلغم
لخد مث ليوط دوهجم دعب بابلا حتف نم انكمت بابلا لفق رسكب انمق و لمعلا ب ةصاخلا
ضرعت و فئاخ ناك هنأ هتوص نم ودبي ناك و عيلا توصب خرصي أدب نكل و نسح

تيقب امامت تكس مث طيسب تقول خرصي نسح لظ وه، ام ملعأ ال فيخم ئش هل
لوقي رخأ اتوص تعمس يننكل و دحأ بيجي مل هنكل بيجي ىتح عفترم توصب حيصأ

الو وره م ةفرغلا نم تجرخ ةلمجلا كلت تعمس نأ -،دعب ةيلا تلا ةيحضلا تنأ - يل

؟؟ لعفأ نأ بجي اذام ركفأ حابصلا يتح اظقيتسم تيقب ةدشب فوخلا نم فجترأ تنك
و ائطاخ ارارق ناك ودق نيلا جدلا دحأ ىلإ بهذأ و لمعلا نع اموي بيغأ نأ تررقف
نكل و يليوادرب خيشلا ىعدي نيلا جدلا دحأ ىلإ تبهذ ادج، غايلا نمثلا عفدأ انأاآلن

عورشملا كلذ يف لمعلا عنمب عيمجلا ذقنأ و يأطخ سفن رركت ال داؤف ديس اي كوجرأ
انل ثدح هلام تيكح لاو جدلا اذهل تبهذ نأ دعب ،، عيمجلا كلهي فوس وإال نوعلملا
ارظان هجو عفر و اهمهفأ مل تاملكلا ضعبب متمت مث وه ام ملعا ال ريضحت لمعب ماقف
هلعفي ناك ام نم ىهتنأ نأ دعب ، قئاقد ةدعل امامت ءاضيب هانيع تناك و فقسلا ىلإ
ضعب ةقرو ىلع بتك )و رشب رعش ) ريثك رعشب ىطغم اريغص ارجح يناطعأ

كلت ىف ابوتكم ناك ام لوقأ نل ألينن ينرذعأ ) ةقرولا كلت يناطعا مث تارابعلا

ةنوعلملا ةفرغلا كلت ىلإ بهذأ ءاسملا لحي امدنع يننأ لا جدلا كلذ يل )وقلا ةقرولا

ب ىطغملا رجحلا اهيف عضأ و ةريغص ةرفح يديب ضر يفاال رفحأ و اهمامأ فقأ و
كلت أرقأ وانأ نكل ادج تفاخ توصب ةقرولا يف ةبوتكملا تارابعلا أرقأ مث رعشلا
مل يننكل يلوح نم ناردجلا ىلع ةعرسب كرحتت ءادوس يخالت حملأ تنك تارابعلا
مث اهتءارق نم تيهتنأ ىلإ تارابعلا كلت ةءارق يف ارمتسم تيقب و مامتهأ يأ اهطعأ
ىلإ تدع و تجرخ مث لا جدلا كلذ يل امكقلا رجحلا يلع ةرفحلا مدرب موقا تأدب
فقأ يننأ - هيف تيأر املح تدهاش يننكل و قيمع مون يف تلخد و يدولخ ناكم

نيرصملا نوهبشي رشبلا نم ةعومجم تيأر و ةينوعرفلا دباعملا هبشي ام ناكم لخادب
و مهتادابع دحأ ضورفب نوموقي اوناك و مهميعز هنا اودبي صخش مهمامأ فقي ءامدقلا
مث ةموهفم ريغ ةماستبأ امسبتم يل رظن و مهميعز يل تفتلأ مهتدابع نم تهت نأ امدنع
كلتل ترظن دبعملا كلذ جراخ ىلإ ينبحست و كسمت ادج ةديدش اهترارح ديب ترعش



نم تجرخ نأ دعب نكل و امخض ناك و ناطيشلل نوكي ام برقا ئش وا اخسم اهتدجوف
نأ تلواح ثيغتست سان أل خارص تاوصأ دبعملا لخاد نم عمسأ تأدب دبعملا كلذ

خارصلا توص يهتنأ ىلإ ينعنمي ناك كلذ ألن عطتسأ مل يننكل و ىرخأ ةرم لخدأ
نم ألير تفتلأ ةيلا تلا ةيحضلا تنأ يل لوقي دحأ تعمس مث امامت ائداه دبعملا راص و
اذهو نم تظقيتسأ - ةريرش هماستبأ يل مسبت ناك و دبعملا ميعز هتدجوف يل ثدحتي

وانأال ميجرلا ناطيشلا بهللانم ذيعتسأ تأدبف رعشلا ب ىطغملا رجحلا يبناجب تدجو
نع هلأس أل ءاسملا يف ىرخأ ةرم لا جدلا كلذل دوعأ نأ تررقف ثدحي امل اريسفت ملعأ
تقرط ، ريطخ ألرم ضرعت هنأ ودبي ناك لزنملا نكل و هلزنم ىلإ تبهذ ، ريسفتلا
ضرعت هنأب يل قفلا هراوجب نينكاسلا دحأ تلأس دحأ ينبجي مل نكل و اريثك بابلا

، امامت ىفتخأ دق هنأك و لزنملا يف هودجي مل نكل و رجفلا تقو هتيب يف علدنأ قيرحل
و ةظحللا كلت وذنم لمعلا ناكم ىلإ ادئاع اعرسم ناكملا تكرت و هتعمس امم تمدص
ىرأ و اددجم يل دوعي هنكل و رجحلا عضأ و نوعلملا ةفرغلا كلتل بهذأ ةليل لك انأ

ام لك لعفأ داؤف ديس اي كوجرأ ، هيلإ بهذأ ناكم يف يل مستبي ووه دبعملا ميعز
" نوكلهيس عيمجلا وإالنإف عورشملا كلذ يف لمعلا فقوتل هلعفت نأ عيطتست



( سماخلا لصفلا )

( ربقلا )

تئجوف يننكل و ةعرسب يبيج يف هتعضو و رجحلا تذخأ ةلاو سرلا ةءارق نم تيهتنأ
؟و هلعفأ يذلا ام ينلأسي و يزيكرت عطق ودق يمامأ فقي فيرش سدنهملا يقيدصب

هتلأسف ءامدلا نم تارطق رمهني ناك هفنأ نأ تظح ال يننكل هلو لوقأ اذام يردأ انأال
تاداضملا ب هجلا عيس رثكأ سيل هفنأ يف باهتلأ درجم هنأ متهت ال يل قفلا هب اذام

امعفال ضرمب باصم هنأك دحامو ىلإ ةبحاش تناك اضيأ همحم مال نكل و ةيويحلا
نأ "ذنم لوقي و یور ي أدبف ؟" فيرش اي كباصأ اذام " اددجم لا ؤسلا هيلع ترركف

دادزي أدب نكل و فيفخ عادصب تبصأ لمعلا نع تبغ و كتزاجأ يف موي لوأ تذخأ
كلذ لمعلا تكرتف يفنأ نم فيزن هبحصي وأدب لمتحم ريغ حبصأ هنأ ةجردل ايجيردت
ةموهفم ريغ يتلا حل هصحف ةجيتن تناك و ةدم ذنم هفرعأ بيبط ىلإ تبهذ و مويلا
دادزي عضولا و ةديدش ةيساسح وه فيزنلا اذه ببس نأ نيبت و ةعشأ لمعب ماقف اهبابسأ

نأ ىلإ ةليوط ةرتفل لمعلا نع بيغأ نأ رطضأس كلذل و موهفم ريغ لكشب اءوس
و امقهلا نم ةملك يأ قدصأ "،مل يقيدص اي ينرذعأ ، ةيحصلا حيتلا نسحتت

نأ ىنمتأ و يقيدص اي كافاع هللاو كافش هل" تلق يننكل امو ارمأ يفخي هنأب ترعش

يلمعل يذيفنت ءانثأ و لمعلا يف مويلا ،رم بهذ و ينكرت سالةم"مث فلأب انل دوعت

تقو ءاج نأ ىلإ هحملأ ىتح وأ هارأ نأ عيطتسأ وال ينبقاري ام ئش نأب رعشأ تنك
و ناكملا يلقاليف لوجتأ ونأ داتعملا یدلخ ناكمل بهذأ ال نأ تررق و لمعلا ءاهتنأ
و ادج تشهدنأ ، اددجم ةفرغلا كلت ىلأ يامدق ينتداق و يلوجت يف تحرس يننكل

لخاد ىلإ ةرظن تيقلأ اضيأ يننكل ؟و ريسأ وانأ يسفن ملأالظح فيك يسفن تلأس
يف يذلا بابلا كلذ تدجو ةلا، سرلا يف فسوي يل امقهلا لك تدجو لعفلا وب ةفرغلا
يتوق تعمجتسأ ( لوخدلا ب لضفت يل(هأالكب لوقي هنأك احوتفم ناك هنكل و ضر األ

كلذ ىلإ تهجتأ و ةلا سرلا يف فسوي امقهلا ركذتأ و افوخ فجترأ تنك يننأ مغر
ام ناكم ىلإ دوقي هنكل ادجو يوطال سيل ملس هفلخ ناك ، هفلخ ام ةرظن تيقلأ و بابلا
نأ ىلإ ئطبب ملسلا كلذ تلزن مث يفتاه فاشك ليغشتب تمق و يتوق تعمجتسأ ،
دجويو قناشم ةسمخ هفقس يف اقلعم ناك و ربقلا هبشي ناكم يه يتلا و هتياهنل تلصو

ببس ( ريشانم و نيكاكس و فويس ) ةريبك عيطقت تاودأ و تيباوت اضيأ هلخادب

تأدب ، اضيأ ةيفولغوريهلا ةغللا ب اهيلع ابوتكم ناك ناردجلا و موهفم ريغ اهدوجو
اهنم تجرخ مث ةفرغلا ىلإ تدع و اعرسم تجرخ مث ربقلا كلذل اروص يفتاهب طقتلأ
عملا لمعي ووه رمع همسأ يل قيدصل اهطقتلأ يتلا روصلا لك لسرأ نأ تررق و



نع اهطقتلأ يتلا روصلا لك هل تلسرأ ، ينديفي نأ نكمي و األراث ةرازو يف راثأ
هلعل يعم ثدح ام نم اضعب اهيف هل ىورأ ةلا سر هل تلسرأ و با ستاولا قيرط
ثحبلا لواحيس و روصلا يف ام مجرتيس هنأب يقيدص ينبجأف ثدحي امل اريسفت ينطعي

مون يف تبهذ و یدلخ ناكم ىلإ تدع ، يلا تلا مويلا يف ةباجأ ينيطعيس و ريسفت نع
كلذ يف انلمع لمكتسن نيلماعلا عيمج انأو تدع و مويلا حابص ءاج نأ ىلإ قيمع

و هايم نم ةماعلا قفارملا تاكبش نم ريثكلا ليصوت نم انيهتنأ دق وانك عورشملا
يلمع ءانثأ نهذلا دراش تنك ، دعب اهنم يهتنن مل اننكل و قفارملا نم مهريغ و ءابرهك

" اهيف درو و رمع يقيدص نم با ستاولا يلع ةلا سر تءاج ىلإ اديج زكرأ ومل

ناك و ةعبارلا ةرس األ رصع يف كولملا دحأ ناك اذه روشأ ،نإ داؤف زيزعلا يقيدص
يف هتوقب و ةريرشلا هلا وعفأ ةوسقلا ب افورعم ناك و رصعلا كلذ يف ةنهكلا ريبك اضيأ

ةعاطلا ولاالءو ضورف ميدقتل ناكرأ دحأ مدختسي ناك و ةذوعشلا و رحسلا لا معأ
هنودعاسي اوناك هلو نيصلخم تالذيم هيدل ناك و ةيرشب نيبارق قيرط نع ناطيشلل

راث رصعلا كلذ يف يفاألماي دحأ يف نكل ،و هتودق هنوري اوناك و ةريرشلا هلا معأ يف
هتذم تال نكل و همادعأ نم اونكمت و ةريرشلا هلا معأ و هتوسق ببسب بعشلا هيلع
اوبتك و ضر األ تحت ءارحصلا يف هل ربق لمعب اوماق و هنامسج اوذخأ نيصلخملا
ةغللا ب ةيريذحت لئاسر و هتيامحل دوس األ رحسلا نم ذيواعت طالمسو هربق ناردج ىلع

اذه لخدي نأ لواحي نم ونأ ايئاهن ربقلا اذه نم بارتق األ مدعب رذحت ةيفولغوريهلا
تاودأ و تيباوتلا ،امأ روشآ ميظعلا كلملا ماقتنأ هدراطيس و ميحجلا هجاويس هنأف ربقلا

يف هتذم وتال روشأ امدختسي ناك يتلا تاود يهاأل ربقلا كلذ يف اهتدجو يتلا عيطقتلا
اهل اوعجري ومل رصم اوكرت و هتذم تال بره روشأ تام نأ ،ودعب ناطيشلل نيبارقلا

" ايئاهن



( سداسلا لصفلا )

لا) جدلا )

يننكل و يلمع ةعباتمل تدع ، رثكأ يقلق و يفوخ داز ودق ةلا سرلا ةءارق نم تيهتنأ
ءاج نأ ىلإ ةلا سرلا يف رمع يقيدص يل وامقهلا ثدحي ام يف ريكفتلا نع فقوتأ مل
يلق لوجتأ نأ تررق ، مهدلخ نكامأ ىلإ نيلماعلا لك داع و لمعلا نم تيهتنأ و ءاسملا
كلذ ىلإ يامدق ينتداق ةداعلا وك يتحارتسأ ناكم ىلإ دوعأ نأ لبق ناكملا اليف
هيلع هتيدان ، ناكملا لخدي ام صخش ديعب نم تحمل ةرملا هذه نكل و نوعلملا ناكملا
ةفرغلا ةآرم يف هتيأر يذلا نوعلملا نئاكلا كلذ وه هنأ ةءاجافملا تناك و يل تفتلأف

" يل لوقي هنأك ةلهول يل تفتلأ ( ليوط و محفتم و قرتحم هدسج نئاك وه( هنأ لجأ

ةنوعلملا ةفرغلا كلت ىلإ اهجتم ةوجفلا يف هريس لمكأ و رادتسأ "مث انه ىلإ يلا عت

امدنع نكل ؟و ةرملا هذه هفشتكأ نأ ينديري يذلا ام فرعأ يك اعرسم إهيل تهجتأف
ىلإ لصي نأ لبق ىفتخأ ، امامت ىفتخأ نأ ىلإ تياليش نئاكلا كلذ أدب هنم تبرتقأ
ةغللا ب اهيلع ابوتكم ناك و يدربلا نم ةطوطخم ةرملا هذه تدجو يننكل و ةفرغلا
رمع ىلإ اهتلسرأ و ةطوطخملا كلتل اروص تطقتلأ و يفتاه تجرخأ ، ةيفولغوريهلا
كبيجأس و اهريسفت لواحأس انسح " يل وقلا ينباجأف اهيف امل اريسفت ينيطعي يكل

قيرط نع ناطيشلل نيبارقلا مدقي ناك روشأ نأب كربخأ نأ تيسن نكل ،و دعب اميف
يف اهومتدجو يتلا ليثامتلا كلت يه اهنأ نظأ ةيبهذ ليثامت يف هاياحض حاورأ سبح
یدلخ ناكم ىلإ تدع ـف هتلا سر تأرق نأ دعب افوخ و ارعذ تدزأ ،" ةفرغلا كلت

ينرظتني ناك هنأك ضر األ ىلإ رظني يناكم سلجي ام دحأ تدجو يننكل الو ورهم
يف رظن و هسأر عفر انه؟" لعفت اذام ؟و تنأ "نم هلأسأ تأدب و هنم تبرتقأ

ديكأتلا هللاوب همحر فسوي لماعلا دعاس يذلا يليوادربلا خيشلا "انأ يل وقلا ينيع

، ثدح ام لك فسوي يل ىكح ،دقل عورشملا ذيفنت ىلع فرشملا داؤف سدنهملا تنأ
و اعيمج مكيلع تلح يتلا ةنعللا نم صلختلل لح دجأ و مكدعاسأ يك انه ىلإ تئج انأ

اهببسب تومأس تنك و يلزنم قرتحأ نأ دعب ةصاخ و مكيلع يضقت نأ ىلإ مككرتت نل
فيك هل" تلق يننكل نمقهلاو افئاخ الو وهذم تنك " روشأ تيأر دق تنأ ديكأتلا وب

كلذ نوكي دق امبرل ؟! روشأ وه هتيأر ام نأ دقتعت ؟وله روشأ تيأر دق يننا تملع

تام "عال هدر ناكف ؟؟" رخآ ئش يأ وأ روشأ هدعاسي ناك يذلا ناطيشلا وه نئاكلا

ىلع و كيلع يضقت نأ ىلإ كرتت نل ةنعللا نأ ينعي امم كيلع ادج ةحضاو ودبت قلقلا
عضت نأ ىوس كمامأ سيل ، هملعت امال ملعأ و كنم رثكأ ملعأ ،انأ كيلأ سانلا برقأ
ربق يف تنأ هتدجو ام ةصاخ و ةفرغلا كلت يف هتدجو ام ينربخت و يدي يف كدي



و رمع كنبأ و ءافص كتجوز بيصت لبق ةنعللا كلت نم صلختن يكل روشأ نوعلملا
مث رثكأ هنم تبرتقأ و قلق و ددرتم نيب ام تنك " فيرش سدنهملا كقيدص و كليمز

ةنعللا نم صلختلا "نإ يل وقلا ينباجأ ؟؟، لعفنس اذام اذإ هل تلق و همامأ تسلج

دحأ عم لماعتي ناك اذه روشأ نأ ودبي يوطال اتقو قرغتسيس هسالو ارمأ نوكي نل
"،مل كعم ثدح ام لك يل یور أف يعم نواعتت نأ بجي و ةدشب ءايوق األ نيطايشلا

اآلنووه ىلإ ثدحي لا زام و يعم ثدح عم هل ءاقلأب تمق ف رخآ رايتخأ يمامأ نكي
كلت نم صلختلل " يل وقلا تيهتنأ نأ ىلإ ديدش مامتهأب يل تصني و يل رظني ناك

ناطيشلا كلذ ونم روشأ رحاسلا تالةذم اهمدختسأ يتلا كلت يه ام ملعن نأ بجي ةنعللا
ةربقملا و ةفرغلا نم هلك اذه ملعنس و نيبارقلا هل مدقي و هعم لماعتي روشآ ناك يذلا

هيلع ودبي ناك يلقالو تمص " انسفن أل نيصحت لمعب نأ بجي وأال نكل و ةنوعلملا

اذام فرعأ يكل لا معلا دحأ ينأك انهو ادجاوتم نوكأ نأ "الدب داعوقلا مث فوخلا

ذفنت و يندعاست نأ كيلع بجي تنأ و ههجاونس فيك و ةنوعلملا ةقطنملا كلت يف دجوي
نوكت دق هلعفنس ألنام رئاسخ ألي ادعتسم نوكت نأ كيلع و كنم هبلطأس ام لك

ةلا سر ينتئاج نمكالهم يليوادربلا خيشلا يهتنأ "،دعب ارذح نكف ادج ةئيس هتجيتن

نئاكل ةروص نع ةرابع تناك و فيرش سدنهملا يقيدص نم تناك با ستاولا ىلع
نأ بجي " اهيف لوقي ةيصن ةلا سر و يل ضرعتي يذلا نئاكلا سفن هنأ محفتم هدسج

ةليل لك يف هارأ ةروصلا يف يذلا نئاكلا كلذ ، نكمي ام عرسأ يف يترايزل يتأت
يتأت نأ بجي ، برتقت يتياهن رعشأ وانأ اءوس دادزت حيتلا ،نإ يلزنم يف لوجتي

" نكمي ام عرسأ يف يترايزل



( عباسلا لصفلا )

( نوعلملا نئاكلا )

تناكف اريسفت اهل يطعي و اهأرقي و ةلا سرلا ىري يكل يليوادربلل فتاهلا تيطعأ
ناك "،و نكمي ام عرسأ ويف ثدح اذام فرعن و هيلأ بهذن نأ "الدب هتباجأ

يعم نوكيس و هترايزل بهذأس يلا تلا مويلا يف يننأ فيرش ىلأ ةلا سر تلسرأ رارقلا
و ديدج موي حابص ءاج نأ ىلإ نيظقيتسم يليوادربلا انأو تيقب ،،، يليوادربلا خيشلا
و ةيحابصلا يتاملك مهيلع تيقلأ يتداعك و مهلا معأب مايقلل نودعتسي نيلماعلا عيمج أدب
،،، لمعلا نع اديعب مويلا هنم يهتنأ الدب مهم رمأ يدنع نأ مهتربخأ مث لمعلا تاميلعت

سدنهملا يقيدص تيب ىلإ نيهجتم اعيرس انقلطنأ و يليوادربلا انأو يترايس تبكر
ةدع بابلا سرج رز ىلع طغض ارهظ تقولا ناك و هلزنم ىلإ تلصو ، فيرش
هتجوز ،، ضيبأ ضامضب ةفوفلم ىنميلا اهدي تناك و هتجوز انل تحتف نأ ىلإ تارم

مزالانئوقتلا دحأ وه يليوادربلا خيشلا نأ اهتربخأ و لوخدلا انلب تحمسف ينفرعت
انل قتلا هتفرغ لخدن نأ لبق نكل و مكرظتني ووه هتفرغ يف سلجي فيرش نأ انل
مكل يكحي فوس فيرش دعباآلرخ، اموي اءوس دادزت وحهتلا ريغت دق حهلا نأ هتجوز
انأ تلخد و لوخدلا ب انذأتسأ مث فيرش ةفرغ باب هتجوز انل تحتف ، ليصفتلا ئشب لك
ناك ،، هبرشن ائيش انل دعتل تبهذ و هتجوز انتكرت و اندحول يليوادربلا خيشلا و
فيرش ىلع تيقلأ ، ةفرغلا ةذفان هاجتأب رظني ناك و زازه يسرك ىلع سلجي فيرش
فيرش هجو ىلع هتيأر ام نم ديدشلا عزفلا ينباصأ انل، تفتلأ و ةيحتلا در اف ةيحتلا
يذلا "ام هتلأسف اخولسم وأ اقرتحم هبش فيرش دسج نم األرسي فصنلا ناك دقف

نأ ذنم ،، داؤف اي ميحجلا هجاوأ يننأ " لوقي و يكحي أدبف ؟؟" فيرش اي كعم ثدح

هذه يف يدحول مانأ وانأ ةروهدتملا ةيحصلا حيتلا ببسب ةزاجأ تذخأ و كتكرت
و يتزاجأ يف موي لوأ ذنم ،، ينم ضرم يأب باصت ال يتح يتجوز نع اديعب ةفرغلا

ةفرغلا لخدأ و مونلل دولخلل ىلإ بهذأ ةليل لك ،يف هلمحتي نأ ألدح نكميل ام هجاوأ انأ
اهمهف أل سمه تاوصأ ىلع ليللا فصتنم يف يمون نم ظقيتسأ قيمع مون يف طغأ مث
ىتح وأ سمهلا كلذ ردصم دجأ نأ لواحأ و فقأ امدنع و ردصم يأ اهل دجأ وال
ةجردل دادزت موهفم ريغ لكشب دادزت يتفرغ يف وجلا ةرارح أدبت يتفرغ نم جرخأ

هعم و هتروص كل تلسرأ يذلا نئاكلا كلذ مدعلا نم يل رهظي و قرتحأ نأ داكأ يننأ
توصب نولوقي و يل نوصبرتي مهنأك يل نورظني ناخدلا نم اهنأك ةيملوه تانئاك

األ يعارذ يف ديدش ملأب ترعش كلذ ودعب نوفتخي >>مث ماقتن لأل دعتسأ >> بعرم

موي لك مهارأ وانأ ةظحللا كلت آالنوذنم اهيلع ينارت يتلا ةلا حلا كلت يف ببست رسي



تانئاكلا كلتل تضرعت يتجوز يتح و لزنملا يف ناكم لك يف مهارأ و يمانم يف
ثدحي يكل تلعف انأ اذام وأ اذامل ملعأ ،،وال ىنميلا اهدي يف قرحب تبيصأ و ةنوعلملا

؟؟" هتروص كل تلسرا يذلا نوعلملا نئاكلا كلذ نم ؟؟ اذه لك يتجوز وعم يعم

وه لصتملا ناك و فتاهلا ةشاش ىلع ترظنف يفتاه نينر توص كالانم عطق ،
(ا ةملا كملا توص ربكم ليغشتب تمق و ةباجتس رزاأل ىلع تطغض ،، رمع يقيدص

"اي اهديفم ناك يتلا و ةملا كملا لك يليوادربلا خيشلا و فيرش عمسي يكل ( ركيبس أل

عم لصاوتلل روشآ اهمدختسي ناك اهتروص يل تلسرأ يتلا ةطوطخملا كلت نإ داؤف
و روبقلا و زونكلا ةسارحل هريخست متي ناك نئاكلا كلذ و سيبونوأ همسأ نوعلم نئاك

بجي مكنأ ينعي اذهف مكل ضرعتي و مكل رهظ دق هنأ ىنعم و نجلا نم ناوعأ هيدل
مكنم رخآ دحأ تومي نأ لبق ةفرغلا كلت ىتح وأ ربقلا نم هتقرس دقمت ئش يأ اوديعت

و يلفسلا عم لماعتلا يف ةردق و دصر مهيدل نيذلا صاخش األ دحأب ةناعتس باأل كلذ و
يفاأل امئاد ناطيشلل ةعاطلا ولاالءو ضورف و رحسلا لا معأ ذيفنتب موقي ناك روشأ
" يليوادربلا خيشلا در ناك و رمع عم ةملا كملا تيهنأ ،،" ليللا نم ةرخأتملا تاقو

و روشأ ربق لخدن الدبوأالنأ نكل و تامهم ذيفنتب موقن نأ الدب ةنعللا كلت يهتنت يكل
لخدن امدنع اهذيفنتب موقنس يتلا تامهملا فرعنس و يعم األنانث امتنأ انوكت نأ بجي

نأ لبق ةمهم تاميلعت مكل لوقأس ليللا يتأي امدنع و ةليللا نم أدبن نأ والدب روشأ ربق
يليوادرب خيشلا ىهتنأ ،" اهب اومزتلت نأ بجي ئشو يأ لعف يف أدبن و ةفرغلا لخدن

ياشلا نم باوكأ ثالث اهعم ناك و انيلع لوخدلا ب فيرش ةجوز تنذأتسأ نمكالهمو
خيشلا انأو تقفاو ، ليلق دعب ءادغلا مهعم لوانتنس اننأ انل انلوقتلا هتمدق نخاسلا

ءاج نأ ىلأ هتجوز و فيرش عم مويلا انيضق و مهعم ءادغلا لوانت ىلع يليوادربلا
نيهجتم انقلطنأ مث يترايس انبكر و يليوادربلا خيشلا و فيرش انأو تيدعتسأ و ليللا

ىلإ انهجتأ مث مونلا ب نودلخ دق نيلماعلا عيمج ناك و انلصو ،، عورشملا ناكم ىلإ
ميحجلا ةنعل ةهجاوم أدبن يكل ةفرغلا



( نماثلا لصفلا )

( تامهملا )

هتكرح تناك فيرش ، ةنوعلملا ةفرغلا ىلإ يليوادربلا خيشلا و فيرش انأو تهجتأ
انيلع يقلي يليوادربلا خيشلا ناك و ةروهدتملا ةيحصلا حهتلا ببسب دحام ىلإ ةئيطب
ينوفعأ " ةيعد األ ضعب و تاملك ددرنس ةفرغلا لخدن نأ لبق " يه يتلا و هتاميلعت

ث انعم انرضحأ ودق حلملا ب ئلتمم اريغص اسيك انم لكل ىطعأ امقهلا،و لوقأ نل انأف
و ةليلق تسيل راتمأب ةوجفلا ىلإ لصن نأ لبق هيلع ءورقملا ءاملا ب ةئلتمم تاجاجز الةث
ألناذه هيلع ءورقملا ءاملا اذه نم ةطيسب تارطقب انهوجو و انيديأ حسمن نأ انل قلا
مث ةوجفلا ىلأ نيهجتم انتريسم انلمكأ مث امقهلا انذفن انل، ايماح اباجح نوكيس ءاملا
ءاملا نم ضعب شرب يليوادربلا ماق ةليلق راتمأب ةفرغلا لخدن نأ لبق ،، ةفرغلا ىلإ
اننأ يليوادربلا قلا يتلا ةيعد واأل تاملكلا ددرن انأدب و ضر األ ىلع هيلع ءورقملا
وأدب ةفرغلا انلخد مث ةيعد واأل تاملكلا كلت نم انيهتنأ ،، ةفرغلا لخدن لبق اهددرنس
األ ىلع سلج مث ةقدب اهصحفتي هنأك و ةفرغلا ناكرأ لك ىلإ رظني يليوادربلا خيشلا
أدب مث ةرئاد لكش ىلع حلملا نم ةيمك شرب وأدب سلجن نأ اضيأ نحن انرمأ و ضر

ءاضيب تحبصأ دق هانيع تناك و ةموهفم ريغلا تاريذحتلا و تاملكلا ضعب ديدرتب
نم ىرأ تنك كلت ةموهفم ريغلا هتاملك لوقي يليوادربلا خيشلا ناك ام ءانثأ و امامت
املك انمو برتقت نأ لواحت ءادوس ةريبك ىعفأ ةئيه هيلع دسجتي و نوكتي ئش ديعب

و اريثك هلعفت ام رركت كلت تلظ انع، اديعب دترت و دعتبت ةوطخ انم برتقت نأ تلواح
تيالىش ضر ىلعاأل يذلا حلملا وأدب امامت تفتخأ وأ تبره نأ ىلإ ىودج نودب نكل
،، اهددري ناك يتلا هتاملك نم يليوادربلا ىهتنأ مث امامت تالىش ىتح ائيش ف ائيش
اقرع ببصتي ناك هنكل و اهتعيبط ىلإ هانيع تداع و هناكم نم يليوادربلا فقو

، ةقطنملا هذه رداغأ و امككرتأ بجي و ةفرغلا كلت رداغنس انب "ايه انل وقلا ةراذغب

هذفنأس يذلا اماألرم نافرعت نأ بجي وال امكنع اديعب هذفنأ بجي ام ارمأ ذيفنتب موقأس
يليوادربلا خيشلا و ةفرغلا نم انجرخ ،" هومتفرع اذإ امكيلع ارطخ نوكيس ألهن

ةيحصلا حهتلا تناك و اهيف مانأ يتلا ةميخلا ىلأ فيرش انأو تبهذ و رداغ و انكرت
مل اننأك قيمع مون ىف انبهذ مث ضر األ ىلع انيقلتسأ و ةميخلا انلخد ، ةدشب ةروهدتم
و ةميخلا يف هدحول فيرش تكرت ، يلا تلا مويلا حابص ءاج نأ ىلأ ةليوط ةدم ذنم منن
وهالةيم ماسجأب رعشأ تنك يلمعل يتعباتم ءانثأ نكل لاو معلا عم لمعلا ةعباتمل تبهذ
نئمطأ و فيرش ىلإ دوعأ واآلرخ نيحلا نيب تنك و ةعرسب يدسج قرتخت اهارأ ال
سمشلا بورغ تقو ءاج نأ ىلإ حيلا يف ينكرتت مل وهالةيم ماسج كلتاأل نكل و هيلع



، ابحاش ودبي ناك و بعتلا و قاهر األ هيلع ودبي ناك يليوادربلا خيشلا انيلأ داع و
مث يتميخ يليوادربلا انأو تلخد ، يتميخ ىلإ دوعن نأ بلطف يعم ثدح امب هتربخأ
بهذ و انكرت نأ دعب هلعفي ناك ام نع انربخي و یور ي يليوادربلا خيشلا وأدب انسلج
يذلا يلزنم لبق هتكلتمأ ميدق لزنم ) ميدقلا يلزنم ىلإ باألسم امكتكرت نأ دعب "

ل لوصولا ال واحم يلفسلا ملا لابعلا صتأ و ريضحت ةسلج لمعب تمق ( قرتحأ

كلت عم لماعتنس فيك ىتح وأ هنع رثكأ تامولعم ىلع لصحأ ونأ اذه سيبونوأ
امدنع يهتنتس ةنعللا نأ تملع اذهو سيبونوأ عم لصاوتلا نم تنكمت لعفلا وب ةنعللا
تامهملا كلت يه ام ملعن يكل و تامهم ثالةث ذيفنت قيرط نع وأ هتقرس اممت ديعن

لخاد ىلإ ءوده يف انلزن و ربقلا باب انحتف مث ةفرغلا انلخد " ةليللا رو شأ ربق لخدنس

دحأ ىلع ةموسرم ةريبك ةمسر كانه تناك ةرملا هذه نكل وهو امك ربقلا ،، ربقلا
عيمج ىلع دجوت و عبرم نع ةرابع ةمسرلا كلت تناك ادجو ةحضاو تناك و ناردج
خيشلا فقو ، ةفلتخم قطانم و نكام أل ةريغص تاموسر عبرملا اذه فارطأ

مل ةبيرغ ةغلب و ةبيرغ تاملكب عبرملا اذهل سمهي وأدب عبرملا اذه مامأ يليوادربلا
موقنس يتلا تامهملا يه هذه ئاقال" عبرملا كلذ رسفي وأدب انل تفتلأ مث اهمهفأ

و طايمد يف نوكتس ةيناثلا ةمهملا و ناوسأ يف نوكتس األىلو ةمهملا - اهذيفنتب

يتلا تامهملا - ربقلا اذه يف نوكتس ةريخ األ ةمهملا و رصق األ نوكتس ةثلا ثلا ةمهملا

امدنع تاناويحلا كلت يه ام ملعنس و ةفلتخم تاناويح نم اياحض ميدقت يه اهذفننس
ةيادب نم ذيفنتلا ب أدنبس و تاظفاحملا هذه نم ةظفاحم لك يف ةبولطملا نكام األ لصن
انيقب و رايتخأ يأ انمامأ نكي مل يتميخ ىلإ اندع و ربقلا نم انجرخ ،" دغلا موي

يلا تلا مويلا حابص ىتح نيظقيتسم



( عساتلا لصفلا )

( تامهملا (خف

اميف ركفي انم ولك انيلع يضقي داكي فوخلا و قلقلا و ديدج موي حابص يتأي ةداعلا ك
تامهملا ذيفنت ريغ رخآ رايتخأ انمامأ نكي ،مل ههجاويس هلوام ثدحيس اميف و لعفيس

انريس ءانثأ و ناوسأ ىلإ نيهجتم انقلطنأ مث يترايس يليوادربلا و فيرش انأو انبكر ،
يف اهذفننس يتلا ةمهملا ليصافت حرشي يليوادربلا خيشلا أدب قيرطلا ىلع ةرايسلا ب
انأ ريشانم و نيكاكس و فويس مدختنس و وفدأ دبعم ىلإ بهذنس " يه و ناوسأ

ةيمك مادختسأب سوقط لمعب موقنس وفدإ دبعم نم برقلا وب يتبيقح يف يعم اهترضحأ
نوكيس ذيفنتلا و اهيلع سوقطلا لمعب موقن و اهمدقنس يتلا ةيحضلا صخشلا ءامد نم
تملع فيك "و فيرش هلأس " رخآ رايتخأ انمامأ سيل و ليللا نم رخأتم تقو يف

هلعفنس ام امكل تلق امك و يلفسلا ملا علا نم يمادخ قيرط نع " "قفلا ؟؟ اذهب

نوكن نأ بجي و ةحيحص و ةمات تاوطخب ذيفنت متي مل اذإ ةئيس نوكتس هتجيتن
ناك و رفسلا نم تاعاس ةينامث يلا وح دعب وفدإ دبعم ىلإ انلصو ،" ادج نيييرذح

يليوادربلا خيشلا و ةرايسلا نم انلزن ،( برغملا تقو ) بورغلا نم ابيرق تقولا

و فويس ) بولطملا روم واأل تاود نماأل بولطم ئش لك هعم رضحأ دق ناك

ريثكلا ب ئلتمم دبعملا ناك ،( سوقطلا ذيفنت يف همدختنس ام ولك ريشانم و نيكاكس

انلخد و نيرئازلا نم اننأك دبعملا انلخد انيف دحأ كشي ال يكلو ، نيرئازلا و حايسلا نم
نيقلق انك يليوادربلا و فيرش انأو تنك و نيرئازلا و حايسلا ضعب عم هيف ناكم لك

اممل ارمأ فرعي اموأ ارمأ يفخي هنأ ودبي ناك يليوادربلا خيشلا نكل ادجو نيتتشم و
كلت نم و دبعملا نورداغي نيرئازلا و حايسلا عيمج وأدب ءاسملا ىتأ هب، انربخي
لوح ريسن انحبصأ و دبعملا نم انجرخ ،، ةيحضلا نع ثحبلل انتصرف تءاج ةطقنلا
هذه اديدحت وأ اهب متهي دحأ وال ةلمهم هبش ةريغص ةقطنم اندجو انريس ءانثأ و دبعملا

تارشح ىلع ةمامق اهيف ام لك عبطلا وب ةبارخلا كلت انلخد ةبارخ نع ةرابع ةقطنملا
ديعب نم انيأر انلخد نأ ودعب اهب مامته مدعاأل و ةقطنملا كلت لا مهأ ببسب اذه ولك

)و بيذاجملا (نم ايلقع لتخم هنأك و ةمظتنم ريغ هتكرح و انهاجتأب يتأي ام اصخش

وال كلذ ال هاجت " ضفخنم توصب انل يليوادربلا خيشلا قفلا موهفم ريغ كالهم

بناوج دحأ ىلع انيأر نكل و مامتهأ يأ لتخملا كلذل ىطعن "،مل مامتهأ يأ هوطعت

موهفم ريغ انه هدوجو ببس اعبط ، ةدمع األ دحأ يف اطوبرم ناك ناصح ةبارخلا كلت
ريغلا تاملكلا ضعبب متمتي وأدب هينيع قلغأ مث هيلأ رظن يليوادربلا خيشلا نكل و



األ انوطعأ ةبولطملا ةيحضلا وه ناك "اذإ ادج ضفخنم توصب اضيأ وقلا ةموهفم

" انل وقلا هينيع حتف ةطيسب قئاقد دعب "مث ةباج األ انوطعت لف نوكي مل واذإ ةراش

فيسلا يليوادربلا جرخأ و ناصحلا هاجتأب انبرتقأ هب"، يحضنس ناويح لوأ وه اذه

و هعنمي ونأ يليوادربلا ىلع مجه ( بوذجملا ) لتخملا صخشلا نكل و هتبيقح نم

طقسف ةيوق ةبرض فيسلا ب هتبقر يف صخشلا كلذ برضب ماق يليوادربلا خيشلا نكل
راشأ ةعرسب هنم رمهن ت ءامدلا و ةدشب ضفتني ووه ضر ىلعاأل لتخملا صخشلا اذه

أدب هنم انبرتقأ وامنأ ناصحلا نم انبرتقأ ، ناصحلا نم برتقن نأب يليوادربلا انل
ناصحلا كلذ فيرش انأو تكسمأ برهي نأ ديري هنأك ةدشب جيهي و روثي ناصحلا كلذ

دعب و فيسلا ب ناصحلا حبذب يليوادربلا خيشلا ماق مث هأدهن نأ انلواح و انتوق ىصقأب
سوقطلا ذيفنتب يليوادربلا أدب ةدشب ضفتني وأدب ضر األ ىلع ناصحلا طقس كلذ

نأب انل راشأ )و امقهلا لوقأ نل انأ ينورذعأ ) مئازع و ذيواعت لوقي وأدب ةبولطملا

عطقب يليوادربلا ماق مث انيهتنأ نأ ىلإ هلوقي ام ددرن انأدبف هلوقي ام لك هءارو ددرن
ثدح نكل و كيتس بال دوسأ سيك يف اهانعضو و روطاسلا ب لتخملا ن اصحلا كلذ سأر
هيلع طقاست ملت هنأك افاج اهناكم راص و امامت تالتش ناصحلا ءامد نأ وه بيرغ رمأ
ىلأ اندع ،، ارجف ةثلا ثلا ةعاسلا نم برتقأ دق تقولا ناك ، ايئاهن ءامد ةرطق يأ

و رفسلا نم تاعاس ةينامث ىلا وح دعب انلصو و طايمد ىلإ انقلطنأ مث انبكر و يترايس
ةدش نم هيف حاترن و هيف مانن انناكم دجن نأ الدب ناكف ادج نيدهجم و نيبعتم اننأ امب

و ةفرغلا ةرجأ نمث انعفد ةميدقلا تويبلا دحأ يف ةريغص ةفرغ اندجو ، بعتلا
وانأ رصعلا ىلع انظقيتسأ ،، قيييمع مون يف انبهذ انمو لك ىخرتسأ مث اهانملتسأ
ءادغلا ةبجو انلوانت ءانثأ و ءادغلا لوانتن انأدب و تدع مث ءادغ ةبجو انل يرتش أل تبهذ

و روبقلا دحأ لخاد يف نوكتس طايمد يف انه اهذفننس يتلا ةمهملا " لوقي و ملكتي أدب

ةداعلا وك رمعلا اريبك شبكلا اذه نوكي نأ بجي و شبك وه هب يحضنس يذلا ناويحلا
ديكأتلا "ب ؟؟"قفلا فيك و لصحنس نيأ "نم هتلأس " ءاسملا يف نوكيس ذيفنتلا

يسفنب بهذأس ئاقال" يليوادربلا خيشلا انكرت و ءادغلا ةبجو نم انيهتنأ ،" لح دجنس

دعب داع و يليوادربلا رداغ " ثدح امهم ناكملا اكرتت ال امتنأ و شبكلا نع ثحب أل

فيك ىتح وأ هعم ثدح اذام نع هلأسن مل بولطملا شبكلا هعم ناك و ةعاس يلا وح
ةمهملا ذيفنت أدبن يكل روبقلا دحأ ىلإ انبهذ و ءاسملا ءاج ، شبكلا اذه ىلع لصح
سراح ديعب نم ءاج ، ةغراف تناك اعبط و ةبيرق تناك ةربقم ىلأ انبهذ ،، ةيناثلا

" يليوادربلا خيشلل ئاقال ةدشب انلبقتسأ هرمع نم نيعبر يفاأل هنأ ودبي لجر رباقملا

عراوش يف ريسن انللظ " يناعبتإ انب "ايه يليوادربلا انل "قفلا يديس اي زهاج ربقلا



ةثج هيف تنفد و ربقلا اذه حتف مت هنأ ودبي ناك و روبقلا ألدح انلصو نأ ىلإ ةربقملا هذه
يليوادربلا خيشلا و فيرش انأو تلزن و ربقلا رباقملا سراح انل حتف ، بيرق تقو ذنم

شبكلا انكرت و اثيدح اهنفد مت يتلا نام ثجلا بناجب شبكلا حبذب انأدب و ربقلا لخاد ىلإ
و شبكلا عيطقتب وأدب ءامدلا نم خةيلا ادماه نام ثج راص نأ ىلإ ضر يفاأل ضفتني

ناكرأ يف شبكلا ةثج ءازجأ يقاب نفدب وماق يكيتس بال دوسأ سيك يف هسأر عضو
ام ءانثأ نكل و ةرم لك يف اهلوقي يتلا مئازعلا و ذيواعتلا ددري أدب مث ربقلا نم ةفلتخم
و كرحتت اثيدح هنفد مت يذلا صخشلا نام ثج تيأر مئازعلا و ذيواعتلا كلت ددري ناك

تخرص و ءارولا ىلإ تاوطخ تعجارت ف يفوخ راثأ ام ئواذه طبب يهاجتأب فحزت
مهو درجم اآلنوه هتيأر ام "نإ يل وقلا يليوادربلا خيشلا يل تفتلأف عيلا توصب

ةثجلا ىلع ةرظن تيقلأ يلقالمث يليوادربلا ىلإ و فيرش ىلإ ترظن " أدهإ , داؤف اي

ذيفنت نم انيهتنأ ، ادبأ كرحتت مل اهنأك اهناكم يف يه امك اهتدجو و كرحتت تناك يتلا
ذفننس ثيح رصق األ ىلإ نيهجتم يترايس انبكر مث ربقلا نم انجرخ و ةيناثلا ةمهملا
قيرطلا ىلع ةرايسلا دوقأ تنك ، ليللا فصتنم برق تقولا ناك و ةثلا ثلا ةمهملا

ناك و ةرايسلا يف يفلخ ناسلجي يليوادربلا خيشلا و فيرش ناك و يوارحصلا
ةآرم يف ترظن نكل و فيثك هبش بابض قيرطلا وزغي ناك و اغراف و ائداه قيرطلا

صخشلا قيرطلا ىلع يمامأ تدجو ىرخأ ةرم قيرطلا ىلإ رظنأ تدع مث ةرايسلا
يل رظني يمامأ فقي ناك ناوسأ يف يليوادربلا هلتق يذلا ( بوذجملا ) لتخملا

ترعش دق تنك و ةأجف ةرايسلا تفقوأ ةدش و يفوخ ةدش ونم ينم مقتنيس هنأك بضغب
عزفب امهناكم نم يليوادربلا و فيرش نم لك ضفتنأ ، ةعشب ةثداحل ضرعتأس يننأب
يناكم سلجأ اآلنو أدهإ انسح " يل قفلا هتيأر ام تلوقف ةأجف تفقوت اذامل يننولأسي

دوقي يكل يناكم وه بكر و يليوادربلا خيشلا ناكم تبكر " كنم دبال دوقأس ،انأ

يليوادربلا خيشلا أدب مث تقرشأ دق سمشلا تناك و رصق األ انلصو ،، ينم دبال ةرايسلا
نم برقلا ب نوكيس و لمجب ةيحضتلا يه ةثلا ثلا ةمهملا ئاقال" ةمهملا ليصافت حرشي

،" انرمأ دحأ فشتكي نل اوقلقت اآلنحاالوال أدبنس ةرملا هذه نكل و كنركلا دبعم

ب دجوي ناك و نيرئازلا و حايسلا نم ليلقلا هب ائداه ناك و كنركلا دبعم ىلإ انلصو
ال غلبم انعفد ، نيرئازلا و حايسلا اهبكري يتلا لا مجلا نم ةعومجم دبعملا نم برقلا

ةئداه و ةغراف تناك دبعملا نم ةبيرق ةقطنم اندجو مجالو انرجأتسأ و لا ملا نم
و لمجلا سأر عطقب يليوادربلا ماق ةداعلا وك لمجلا انحبذ ذيفنتلا انأدب و اهيلأ انبهذف
ةرم لك يف اهلوقي يتلا مئازعلا و ذيواعتلا ددري أدب مث كيتس بال دوسأ سيك يف اهعضو
ىلإ اندع ،، عورشملا ذيفنت ناكم ىلإ نيدئاع انكرحت مث يترايس ىلأ اندع كلذ ودعب



و مهلا معأ نم اوهتنأ دق نيلماعلا عيمج ناك و اءاسم تقولا ناك و عورشملا ذيفنت ناكم
انلزن مث اهانلخد و ةفرغلا ىلإ انبهذ ، مون يف اوطغ مهبلغأ و مهيدولخ نكامأ ىلأ اوبهذ
هذه ليصافت حرشي يليوادربلا وأدب ةريخ واأل ةعبارلا ةمهملا ذيفنت أدبن يكل ربقلا ىلإ
اهب،انأ انيحض يتلا تاناويحلا نم ناويح سأر نفدب انم لك موقيس ئاقال" ةمهملا

سأر نفدتس داؤف اي تنأ و روشأ هيف نفد يذلا توباتلا بناجب ناصحلا سأر نفدأس
سأر نفدتس فيرش اي تنأ )امأ عبرملا ) طئاحلا يف ةتوحنملا ةمسرلا دنع شبكلا

ربقلا ناكرأ دحأ يف ةيودي فراجم دجوي ناك ،" ىرخ األ تيباوتلا دحأ بناجب لمجلا

ددري خيشلا أدب انيهتنأ نأ دعب و نفدلا و رفحلا ةيلمع انأدب و ةفرجم انم لك ذخأ اف
ةمسرلا تأدب اهددري ناك ام ءانثأ و اقباس اهددري ناك يتلا نع ةفلتخم مئازع و ذيواعت

نع يليوادربلا فقوت مث ايئاهن تفتخأ ىلإ )تتاليش عبرملا ) طئاحلا يف ةتوحنملا

ىلإ اآلن تداع دقل تقرس يتلا و ةنعللا تهتنأ دقل اريخأ "و وقلا ذيواعتلا ديدرت

و مكلمع ىلإ اودوعت و ةيعيبطلا مكتايح ىلإ نادوعت اآلننأ مكنكمي و ةفرغلا يف اهناكم
نم ادج ةيوق تاقبطب ةفرغلا اودست نأ مكيلع بجي عورشملا يف مكلمع اولمكت نكل
يف تلق اآلن"، جرخن انب ،ايه اددجم اذه ثدح ام لك ثدحي ال يكل ةناسرخلا

و يليوادربلا خيشلا دارأ " ثدح ام لك نم حاترأس ئشو لك ىهتنأ اريخأ "و يسفن

ىلع نئمطأ و يلزنم ىلإ دوعأ نأ تررق اضيأ وانأ هلزنم ىأ امهنم لك نأ فيرش
،دعب ليللا فصتنم دعب تقولا ناك و ىلزنم ىلإ تدع ،، ميرك ينبأ و ءافص يتجوز

ب ترعشف درت مل اهنكل و ءافص ىلع يدآنأ تأدبف قلقلا ب ترعش ىلزنم ىلإ تلصو نأ
تطغض يليوادربلا خيشلا نم لومحملا يفتاه ىلع لا صتأ نكل و رثكأ فوخلا و قلقلا
لوقي و فوخلا نم ةدشب فجتري ووه ملكتي يليوداربلا تعمس و ةباجتس رزاأل ىلع
هنايغط هتوق ديزت يكل تناك اهانذفن يتلا تامهملا ولك سيبونوأ انعدخ دقل داؤف "اي

تعمس نأ دعب لا األصت عطقنأ " عععهههااااااااااااه هاو او اعيمج انيلع يضقي يكل و

بآ ستاولا ىلع نيتلا سر تءاج اهدعب و ةخرصلا كلت خرصي يليوادربلا خيشلا
و هلزنم يف فقسلا ىلع اقلعم و قونشم ووه يليوادربلل ةروص يه ةلااألىلو سرلا
كانه تناك و محفتلا ةجردل نيقرتحم هتجوز و فيرش ـل ةروص يه ةيناثلا ةلا سرلا
" ماقتن لأل دعتسأ داؤف اي ةيلا تلا ةيحضلا تنأ " لوقت ةروصلا لفسأ يف ةبوتكم ةلمج



( رشاعلا لصفلا )

( ضر األ لهأ ماقتنأ )

رثكأ يعزف و يفوخ داز ديكأتلا ب نيتروصلا نيتاه تيأر و لئاسرلا كلت تأرق نأ دعب
ةفرغ يف نيمئان امهتدجو و ميرك ينبأ و ءافص يتجوز نع اثحاب لزنملا حاتجأ تأدبف
تددم و يسب مال تريغف ديدشلا بعتلا ب رعشأ تنك و هلل دمحلا ريخب اوناك و ميرك

و يلزنم يف بيرغ توص ىلع تظقيتسأ ، قييمع مون يف تلخد و امهبناجب يسدجب
بهذ و ظقيتسأ مهنم دحأ ميرك وأ ءافص نأ تننظ ةظقيلا و مونلا نيب حةلا يف تنك
ترظن يمون نم تقفأ و تظقيتسأ نأ دعب ام، رمأب موقيل لزنملا يف ناكم يأ ىلإ

ائيش اف ائيش دادزي أدب توصلا نكل و امه امك نيمئان ميرك و ءافص تدجو و يبناجب
ردصم نع ثحبلا لواحأ تأدب و رثكأ توصلل هبتنأ و زكرأ تأدب و رثكأ يفوخ دازف
لوقأ تأدبف يقلق و يفوخ دادزي وأدب بعرم توصل ريغتي أدب يذلا توصلا اذه
تجرخف ةباجأ عمسأ ؟"مل متنأ انه؟نم "نم؟نم فوخ ةربن هب فيفخ توصب

و ةلا صلا ىلإ تهجتأ و بعرملا و بيرغلا توصلا اذه ردصم دجأ يكل ةفرغلا نم
ىلع ريسي دوسأ ظال تحمل يننكل و اهنم لخدي رمقلا ءوض و ةحتفم اهتذفان تناك

فجترأ وانأ ةفرغلا ىلإ اعرسم تبهذف ميرك ةفرغ لخد ودق ةديدش ةعرسب طئاحلا
و ةفرغلا يف ثدح دق ابيرغ ارمأ تيأر ، ميرك و ءافص ىلع قلقلا و فوخلا ةدش نم
"ام عيلا توصب لوقأ تأدبف مدلا نول اك ءارمح ةءاضأ اهلك تءاضأ ةفرغلا نأ وه

اننما مقتنت اذاملف انم اهتلطام انذفن ،دقل ييينع دعتبأ ؟ نوووعلملا اهيأ ينم هديرت يذلا
نم ألىر تفتلأ و تعزفف يفتك ىلع تبرت و قفرب دتمت ديب ترعش ؟" اااذامل آلن؟

نم تشهدنأ ، ميرك اهاعم ناك و جورخلا مبالسب تناك اهنكل و ءافص اهتدجو ينسملي
نيذلا نيرخ األ نمف ميرك اهعم و ءافص يه هذه "نإ يسفن لأسأ تأدب اآلنو هارأ ام

نيأ "أأأ عزفلا و فوخلا نم حةلا يف وانأ ءافص تلأس ؟؟" مهبناجب امئان تنك

اي كباصأ يذلا كب؟ام اذام ، ةيهيفرت ةهزن يف ميرك انأو "دقل ينتباجأف ؟؟" متنك

هانلعف ام لكب فرتعأس فيك و لوقأس اذام ملعأ وال اهيلع درلا عطتسأ ؟"،مل داؤف

انأ ئش "ال تلوقف لزنملا ىلإ تدع نأ نم ذنم هتيأر ام وأ ةعبر األ تامهملا يف

ءافص تسلج و ةبنكلا ىلع تسلج مث أدهم ةلوسبك تذخأ " طقف لمعلا نم بعتم

تبلط و ثدح ام نم ائيش يكحأ ال نأ تررقف يل ثدح اذام مهفت نأ لواحت يبناجب
تبهذ وانأ اهسب مال ريغتل انمون ةفرغ ىلأ تبهذ و ينتكرتف يدحول ينكرتت نأ اهنم

نأ دعب و تجرخ مث يهجو تلسغ و مامحلا تلخد ، يهجو لسغأ يكل مامحلا ىلأ



ةدجنلا و ةدعاسملا بلطت عيلا توصب خرصت ءافص تعمس مامحلا نم تجرخ
سفن فيسب كسمي ناك ينبأ ميرك نأ ةمدصلا و ةثراكلا تناك و اعرسم اهيلأ تبهذف
ناك و ءافص لتق دقل لجأ هتدلا و لتق ودق يليوادربلا خيشلا همدختسي ناك يذلا فيسلا

ةفيخملا هتاكحض كحضي امزيلا ووه يل تفتلأ مث ةبعرم و ةفيخم ايريتسهب كحضي
تلفتس كنأ دقتعت ادج)"ال فيخم توص ) هتوص سيل توصب يل وقلا ةبعرملا و

يلع ضقنأ ميرك نكل اآلنو ينيع مامأ هارأ ام قدصأ نأ يننكمي "ال يماقتنأ نم

ىلع يرهظب ادنسم ىلع تطقس و ةبوجعأب هتيدافت يننكل و فيسلا ب ينلتقي النأ واحم
ةظحللا كلت ويف فوخلا و بعرلا تاجرد ىصقأ يف وانأ ةفرغلا بناوج دحأ

ووه هتيسن فيك ؟ اعيمج انقلخ يذلا ووه هتيسن فيك يسفن يف تلوق هللاو تركذت
هتيسن فيك ئش؟ ولك ضر واأل تاومسلا توكلم هيدي ويف انلا وحأ لكب ملعي يذلا

يلو رظني و ةتباث و ةئيطب تاوطخب برتقي ميرك ناك ؟، هردق و هءاضقب نمؤم وانأ
نم األتاي ضعب و يسركلا ةيأ يتوصب ولتأ تأدب ، ديدشلا ماقتن يلباأل دعوتي هنأك
و عيلا توصب خرصي وأدب اديعب هامر و فيسلا نم ميرك صلختف رونلا ةروس
عيلا توصب رونلا ةروس تايأ و يسركلا ةيأ اريثك رركأ تأدبف ادج فيخم توصب

هللا وعدأ تأدب و يدي نيب هتممض و اعرسم ميرك ىلإ تهجتأ و يناكم يف تفقو مث
تطقسف ةوقب يسأر ىلع ينبرض ليقث ئشب ترعش نكل و ةدشب يكبأ وانأ انيجني نأب
تدجو ائيش اف ائيش ييعو ديعتسأ تأدب ليوط تقو دعب ، يعولا ادقاف ضر األ ىلع

ةيبط تاضامضب ةطوبرم تناك يسأر و تايفشتسملا دحأ يف ريرس ىلع اددمم يسفن
تناك يتلا ةضرمملا يل تهبتنأ و األنمي يعارذب ةلصتم ليلا حم دجوت تناك و

كل رضحأس و أدهإ طقف ئش يأ لعفت وال ثدحتت وال كرحتت "ال يل وقتلا يبناجب

كلت تجرخ " انه ىلأ كب ءاج يذلا ماسح ذاتس األ كراج و كنع لؤسملا بيبطلا

هلل دمحلا ئاقال" وأدبكالهم صتخملا بيبطلا اهعم و تداع قئاقد دعب مث ةضرمملا

كباصأ ،دقل عوبسأ يلا وح ةدمل يعولل ادقاف تنك دقل داؤف ذاتسأ اي سالكتم ىلع
ملكتأ وانأ هتعطاق " ليقث و يوق ئشب كمادطصأ ةجيتن خملا يف طيسب جاجترأ

و بيبطلا تكس " ؟؟ امهل ثدح اذام ؟؟و ينبأ و يتجوز نيأ " دهجم توصب

ىرخأ ةرم يلا ؤس ترركف نزحلا و ةقفشلا تام عال مههوجو ىلع تناك و ةضرمملا
"قلا بيبطلا ةرضح اي كوجرأ ينبجأ ؟؟ امهل ثدح اذام ؟؟و ينبأ و يتجوز "نيأ

و أدهأ طقف ئش لكب كوربخيس و ماسح ذاتس األ كراج يتأيس ليلق دعب " بيبطلا

ىنمتأ تنك و اريثك يقلق و يفوخ دادزي "أدب داؤف اي كلضف نم اديج كباصعأ كسمأ

يراج ءاج دقلف ةقيقحلا اهنأ ودبي نكل و مهو درجم وأ ملح درجم ثدح ام لك نوكي نأ



اي حكلا فيك كلاالمئاقال" ماسح أدب مث جرخ و اندحول بيبطلا انكرت و ماسح ذاتس األ

؟؟"قفلا امهل ثدح اذام ؟؟و ينبأ و يتجوز نيأ " هتلأس يلقالمث تكس ؟" داؤف

داؤف اي كلمع فورظ ببسب اريثك كنبأ و كتجوز نع بيغت تأدب نأ ذنم " ماسح

أدب ميرك كنبأ نأب اهل يكتشت و رجاه يتجوز عم اريثك ثدحتت ءافص كتجوز تناك
ميرك نأب رجاه يتجوز تنظ ، ةبيرغ ةغلب ثدحتي و ةموهفم ريغ تافرصت فرصتي
ىلع ميرك كنبأ ضرعت نأب ءافص ىلع تحرتقأف نيطايش نجو نم اسوسمم نوكي دق
دحأ ىلإ هب تبهذ و ميرك تذخأ ءافص لعفلا ،وب ناءرقلا ب نيجلا عملا خويشلا دحأ
لعفي نأ عطتسي مل هيلأ تبهذ يذلا خيشلا نأ ودبي نكل و ناءرقلا ب نيجلا عملا خويشلا
بيغي و لزنملا نع يفتخي ميرك كنبأ ناك دقف رثكأ و رثكأ اديقعت دازاألرم لب ائيش

كب تيتأ فيك نع ،امأ هدسج لك ىلع ءامدلا خلمب ووه رهظي و دوعي مث ةليوط ةدمل
انه هببسب تنأ يذلا األرم ثدح و داؤف اي ةرم رخأ كلزنم ىلإ تدع نأ موي ؟؟ انه ىلإ
ىلأ تهجتأف ةدشب ناثيغتست و عيلا توصب ناخرصت كتجوز و تنأ تعمس اآلن

و اددمم ضر األ ىلع ىقلم كتدجو و تلخد و كلزنم باب رسك نم تنكمت و كلزنم
عم تقفتأ انهو ىلإ كب تيتأ و كفاعسإ نم تنكمت و فاعس باإل تلصتأف كيعو ادقاف
ةدش ف وانأ ىلا ؤس هيلع تررك و هتعطاق " ةطرشلا بإالغ المتي نأ ىفشتسملا ةرادأ

يلقالو تكس ؟؟" ماااسح اي امهل ثدح اذام ؟؟و ينبأ و يتجوز "نيأ يقلق و يفوخ

ثدحي ئش ،لك داؤف اي هلل ءاقبلا " يل قلا ةقفشلا األىسو تام عال ههجو ىلع تناك

نم ترهنأ " اوتام دقل كنبأ و كتجوز ، هردق هللاو نم ءاضق يه ةايحلا هذه يف

" نوعلملا كلذ اضيا انا ينم مقتنيس ، ببسلا "وه لوقأ وانأ ةدشب ءاكبلا و نزحلا

عطتسأ كب؟"مل ؟وامعالهتق اذامل ؟و كنم مقتنيس يذلا كلذ "نم ماسح ينلأس

" يل لوقي ووه ماسح ينكرت ، يدحول ينكرتي نأ هنم تبلطف ةباجأ يأ هيطعأ نأ

و صتخملا بيبطلا هدعب لخدو جرخ "مث ادغ كترايزل يتأأس و يلزنم ىلإ دوعأس

ىفشتسملا يف يضقتس " يل مستبي ووه يل مثقلا صحفلا نم ىهتنأ ، ينصحفتي أدب

وأالاي كيلع نئمطن نأ بجي نكل و كلزنم 5ىلأ دوعت نأ نكمي كلذ ودعب نيموي ةدم

دجوي وال ةفرغلا يف یدرفمب انأافانأاآلن امأ جرخ و بيبطلا ينكرت " داؤف ذاتسأ

هذه وحيتلا يبعت ةدش امونم اعون ةئداه يفشتسملا تراص و ليللا ءاج ، دحأ يعم
ىلع تظقيتسأ طيسب تقو دعب يننكل و قيمع مون تلخد و ريرسلا ىلع يدسج تددم
عمسأ "مل بابلا قرطي يذلا "نم لوقأ تأدبف ةفرغلا باب ىلع ةيوق تاقرط توص

و سيبونوأ نوعلملا نئاكلا مه مهنأ لجأ اولخد و ايجيردت حتفي بابلا أدب نكل و ةباجأ
مهنأك بضغب يل نورظني اوناك و يليوادربلا هلتق دق ناك يذلا لتخملا صخشلا ناك



ةدش نم فجترأ وانأ ءارولا ىلإ تاوطخ يرهظب تعجر اآلن، ينم نومقتنيس
ءه ءه "ءه يتوص ىلعأب تخرصف رثكأ و رثكأ ينم نابرتقي امه و عزفلا و فوخلا

ءاج دق حابصلا ناك و ليوط تقو دعب تظقيتسأ ، ييعو تدقف "و عععهههااااااااااااه

يخأ و ماسح مهعم ناك اضيأ و هدعاست يتلا ةضرمملا هعم و بيبطلا يلع لخد و
رداغأ نأ تررق ،" مويلا رداغت نأ كنكمي اآلنو ريخب تنأ " بيبطلا يل وقلا ىحي

يل ثدحي دق اذام ملعأ ال افانأ هلزنم يف هعم األماي ضعب ىحي عم يضقأ ونأ مويلا
عدوأ يكل رباقملا ىلإ ىحي عم تبهذ و ىفشتسملا ترداغ ، يلزنم ىلإ تدع نإ
ناك ، هلزنم ىلإ ىحي عم تبهذ مث ةحتافلا امهل أرقأ و امهل وعدأ و ينبأ و يتجوز
لمعلا تأدب نأ ةظحل نم يعم ثدح ام لك هل تيكح ـف ثدح ام لك فرعي نأ بجي
هردق هللاو ءاضق "اذه كاليم ىلع ودر ىفشتسملا ترداغ نأ ىلإ عورشملا كلذ يف

يذلا نئاكلا اذه ناك ايأ نجلا وأ ناطيشلا هللاانل، هبتك إالام انبيصي ونل داؤف اي
كبيصي هنم،نل ابيرق هللاونك ىلإ بوت ، فيعض قولخم وه ةياهنلا يف هنع يكحت

نوكأ نأ بجي عفالاآلن ألينن امبقهلا تعنتقأ " داؤف هللااي نم بيرق تنأ و ىذأ يأ

ةداعلا وك مونلل دعتسأ تأدب و ليللا ءاج نأ ىلإ ءوده يف مويلا ،رم رثكأ هللا نم ابيرق
يهجو لسغأ يكل مامحلا تلخد مونلا تقو ءاج امدنعف حيلا يف ينكرتي نل وه
تبهذف ةدشب ثيغتسي و عيلا توصب خرصي ىحي يخأ تعمس و ءابرهكلا تعطقتنأ

يف ىحي تدجو ، ةمدصلا تناك و قلقلا و فوخلا ةدش نم فجترأ وانأ اعرسم هيلأ
ةلمج هبناجب تناك و هدسج نع ةلصفنم هسأر و اتيم ضر ىلعاأل ىقلم لزنملا صةلا
ماقتن لأل دعتسأ داؤف اي ةيلا تلا ةيحضلا تنأ " لوقت يتلا ةلمجلا سفن اهنإ ءامدلا ب تبتك

األ نحن ، مكفعض و مكفوخ ىلع ىذغتن نحن " لوقت ىرخأ ةلمج اهتحت تناك "و

و ةطرشلا تغلبأ ،،، اروسكم ةذفانلا جاجز ناك "و ىوق األ ضر األ لهأ نحن ، ىوق

ايلقع لتخم يننأ اوربتعأ و دحأ يأ مهنم ينقدصي مل فس ولأل ثدح ام لك مهل تيكح
اوربتعأ هتجوز و فيرش و يليوادربلا خيشلا و ينبأ و يتجوز و يخأ تلتق انأ يننأ و
ضارم لأل ىفشتسم يف ينوزجح و يسفن ضرم ببسب يلقع ادقاف اعيمج مهتلتق يننأ

و يبيذعت متي ناك ىفشتسملا كلت يف ةعشب و ةبيئك ةنس تيضق ،، ةيلقعلا و ةيسفنلا
لتخملا صخشلا ينروزي ناك ليللا يتأي ناك املك عالجو هنأ ةجحب ةيشحوب يتلماعم

رثكأ يباذع نم اوديزيل ضر األ لهأ و يلفسلا ملا علا نم مهعابتأ و سيبونوأ و روشأ و
بيبطلا ريرقت صخلم ناك ،، اريثك ةايحلا اهيف قرافأس يتلا ةظحللا ىنمتأ ترص ،
ةرايزب ماق دق هنأب يعددي و ايوناربلا ضرمب باصم ضيرملا اذه " لوقي جلا عملا

،" لتق مئارج ذيفنت أللج هيلع اورطيس دق نجلا ونأ لبق نم اهروزي مل نكامأ



، يلزنم ريغ هيلأ بهذأ ناكم يأ يدل نكي ومل ةنس دعب ىفشتسملا كلت نم تجرخ
تبغ نأ دعب عورشملا كلذ يف ثدح اذام فرعأ نأ يفبيلا ءاج و يلزنم ىلأ تدع
يعم لمعي ناك نيسدنهملا دحأب تلصتأ و اديدج امقر تيرتشأ ةليوطلا ةدملا كلت هنع
فقوت " يل وقلا هتلأس و يليمز ايلع يلقال،در يتوص تريغ و عورشملا اذه يف

تاهجلا و تاكرشلا تقرتحأ و داؤف سدنهملا هكرت نأ دعب عورشملا اذه يف لمعلا
و ثادوح يف تاهجلا و تاكرشلا هذه ءاسؤور تام و هذيفنت نع ةلوئسملا ةيمسرلا

ةيادبلا ذنم ألينن ةديدش ايريتسهب تكحض لاو األصت تقلغأ ،" ةضماغ لتق مئارج

نيب ىبتكم ىلع سلجأ ىدحول ىتفرغ يل،انأاآلنىف اوعمتسي مل مهنكل و مهترذح
ىلإ ىسأرب ئامال ىتراجيس نم ناخدلا طقتل وأ ىتوهق نم ةفشر لوانتأ ىقاروأ
اآلن،، يتاركذم مكل بتكأ و انيعل اناخد ىفنأ و ىمف ئنم طبب جرخأ يلقالمث فلخلا
بالع ةايحلا كلت اهيف قرافأ فوس ىتلا ةظحللا كلت رظتنأ ىتوم اآلنوه هرظتنأ ام لك
نكي ،مل ةليل لك ىف ىننوبذعيل نوتأي مهنأ األدب، ىلإ ميحجلا كلذ نم حاترأ و ـةدو

،( باذعلا ضرأ ) عورشملا كلذ ذيفنت ىلع افرشم نوكأ نأ ىفيلكت مت ىننأ ىبنذ

؟نم بابلا قرطي يذلا "نم لأسأ تأدب ةفيفخ تاقرط ةفرغلا باب قرطي نم كانه

يف تفقو ، ةدشب ةعزفم و ةبعرم تاكحض ريغ ةباجأ يأ عمسأ ؟؟"مل جراخلا يف

وانأ ايجيردت بابلا حتفأ تأدب و رذحب و فوخب ةفرغلا باب ةيحان هجتأ تأدب و يناكم
يننأ ؟؟مأ باذعلا اذه نم حاترأ يكل اريثك اهترظتنأ يتلا يتياهن يه هذه "له لأسأ

ءاقللا ؟؟"ىلإ رخآ اميحج هجاوأس

هللا دمحب تمت
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